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EMPREENDEDORISMO NA ESCOLA

Durante o mês de fevereiro, os alunos e professores envolvidos nos projetos de Empreendedorismo Empre Teen (promovido pelo Tagusvalley) e EmpreEscola 
(promovido pela NERSANT) participaram em diversas reuniões de trabalho entre as mini-empresas e os responsáveis dinamizadores dos programas.
Nestas reuniões, os alunos tiveram oportunidade de proceder a briefings sobre os trabalhos em decurso.

CONCURSO NATAL NA CIDADE 

Todos os alunos que participaram neste concurso receberam um certificado, entregue pela Subdiretora de Polo, como forma de reconhecimento pelo 
envolvimento que tiveram.

ALMOÇOS PEDAGÓGICOS

No Restaurante de Aplicação “Estações”, estas foram as viagens gastronómicas de fevereiro: linha ferroviária Russa (dia 3), linha ferroviária do Oeste – Alco-
baça e Valado dos Frades/Nazaré (dia 17) e Beira Alta – Viseu (dia 24).

WORKSHOP DE BATATA-DOCE

No dia 24 de fevereiro, nas Cozinhas de Formação, decorreu um workshop de batata-doce.
Os participantes puderam aprender e experimentar diversas formas de confecionar este alimento, com a ajuda dos nossos formadores e alunos.

VISITAS DE ESTUDO

No dia 16 de fevereiro, os alunos do 3º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Restauração – Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar (turma 403) e do 
1º e 2º ano do Curso Profissional de Técnico/a de Mecatrónica Automóvel (turmas 433 e 463, respetivamente) realizaram uma visita de estudo à Mitsubishi 
Fuso Truks Europa, localizada no Tramagal.
No dia 5 de fevereiro, os alunos do Curso Profissional de Técnico/a de Turismo (turmas 405 e 465) visitaram os Mosteiros de Alcobaça e da Batalha. No 
Mosteiro da Batalha, a visita foi encenada pelo grupo O Nariz Teatro.

DIA DE S. VALENTIM

Os nossos alunos não quiseram deixar este dia passar em branco e elaboraram decorações, postais e uma “Valentine’s Box” que esteve à entrada do polo 2, 
onde foram deixadas cartas dedicadas às paixões de cada um. No final, estas cartas foram entregues aos seus destinatários.
Nas Cozinhas de Formação, os nossos chefs puseram mãos à obra e experimentaram fusões e formatos de chocolate.
No dia 15 de fevereiro, realizou-se o Jantar Pedagógico alusivo ao Dia dos Namorados. As turmas 31 VOC e 466, do Curso Vocacional Secundário de Téc-
nico de Cozinha/Pastelaria e do Curso Profissional de Restauração – Restaurante/Bar, respetivamente, foram os cupidos responsáveis pela Cozinha e 
pela Sala do Restaurante.

LA CHANDELEUR

Assinalou-se “La Chandeleur”, no dia 2 de fevereiro, no âmbito da 
disciplina de Francês e com a turma 464 do Curso Profissional de 
Técnico/a de Restauração – Cozinha/Pastelaria.
Este dia acontece passados 40 dias depois do Natal. O nome “La Chan-
deleur” é derivado do latim (candelaria – candeia) e a sua origem remon-
ta à Antiguidade Romana em que se fazia uma festa em honra do deus 
Pan, deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastores. Du-
rante essa festa, à noite, os fiéis andavam nas ruas com tochas. A partir 
do século XIV, esta festa passa a ser associada a Nossa Senhora das 
Candeias. Hoje em dia a tradição é fazerem--se crepes que, pela sua 
forma redonda e pela sua cor dourada, fazem lembrar o sol e são como 
que um apelo ao regresso da Primavera, após Inverno. 

Vai acontecer
no próximo mês

- Apresentação e Defesa de Provas
de Aptidão Profissional

- Dia Aberto nas Empresas

- Participação nas Comemorações
do Regimento de Manutenção Militar

SEMINÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE FCT

No dia 24 de fevereiro, os alunos de 2º ano dos Cursos Profissionais de 
Técnico/a de Mecatrónica (turma 432), Mecatrónica Automóvel (turma 
433), Restauração – Restaurante/Bar (turma 435) iniciaram a sua Formação 
em Contexto de Trabalho.
Com a integração dos alunos na Formação em Contexto de Trabalho e, como 
já é habitual, organizámos os Seminários de Preparação e Orientação de For-
mação em Contexto de Trabalho, com o objetivo de preparar os formandos para 
esta etapa e vida ativa, ao nível da comunicação interpessoal, apresentações 
públicas, postura, atitudes e imagem, principais instrumentos de comunicação 
escrita e empreendedorismo (orientação a cargo do Gabinete de Apoio ao Em-
prego e Empreendedorismo). Neste espaço, foram também prestados todos 
os esclarecimentos sobre os procedimentos e normas a seguir nesta nova fase 
académica (a cargo da Professora Ana Correia). Os alunos debateram as suas 
principais dúvidas e anseios em relação a diversos aspetos.
Os Coordenadores de Curso entregaram os cadernos de estágio e guias do 
estagiário e os alunos assinaram as declarações de compromisso de honra, 
oficializando assim o início de uma importante etapa nos seus percursos aca-
démicos. 
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CHEF FISH

No âmbito deste concurso nacional, promovido pela DECO JOVEM, foram 
submetidos os vídeos dos alunos da turma 16VOC (Curso Vocacional Básico 
de Instalações Elétricas/Hotelaria e Restauração/Desenho Aplicado).
Vejam os vídeos na página oficial do concurso e aproveitem para deixar o 
vosso voto e partilha nas redes sociais!

VOLUNTARIADO E DESENVOLVIMENTO

No dia 29 de Janeiro, as turmas 405 e 403 (respetivamente, 3º anos dos Cur-
sos Profissionais de Técnico/a de Turismo e Restauração – Cozinha/
Pastelaria e Restaurante/Bar participaram na Conferência “Voluntariado e 
Desenvolvimento”, uma iniciativa da Associação Voluntariado e Ação Social do 
Entroncamento/Banco Local de Voluntariado do Entroncamento e com a par-
ticipação, como orador, do Professor Mauro Serapioni, doutorado em Ciências 
Sociais e da Saúde (Centro de Estudos de Ciências Sociais da Universidade 
de Coimbra).


